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| La gent gran

La gent gran,
un col·lectiu prioritari
Informació i assessorament per evitar situacions
de maltractament, abús o negligència.
La gent gran és un col·lectiu prioritari per
a la Creu Roja. Enguany, l’entitat a atès a
prop de 8.200 persones grans a través
dels seus programes i projectes.
Amb l’objectiu de prevenir possibles situacions de maltractament o abús, la Creu
Roja fa una passa endavant amb la posada
en marxa del projecte Bon Tracte a les Persones Majors: Promoció del tracte adequat
i protecció enfront del maltractament. El
projecte és una aposta per promoure un
marc positiu de convivència amb les persones majors, així com prevenir, protegir i
donar suport a aquelles que sofreixen, han
sofert o podrien sofrir qualsevol tipus de
maltractament.
En aquest sentit, és necessari informar,
donar suport, capacitar i sensibilitzar, així
com treballar en xarxa i coordinació amb
altres agents socials i policials.
Des que aquest projecte es va engegar el
passat mes de març, Creu Roja a Balears
ha contactat telefònicament amb 435 persones majors de 65 anys, usuàries de l’Organització, amb l’objectiu de transmetre’ls
consells de seguretat i prevenció davant
els maltractaments. Paral·lelament, s’han
organitzat xerrades informatives per tractar de donar visibilitat a la problemàtica del
maltractament als majors i la promoció de
la cultura del bon tracte entre les diferents

Els voluntaris fan companyia per evitar
l’aïllament social.

entitats que es dediquen a la protecció del
col·lectiu.
Una problemàtica
social a nivell mundial
El maltractament de les persones majors
és una problemàtica social que afecta la
salut i els drets humans de milions de persones majors a tot el món. S’estima que
entre el 4% i el 6% de les persones majors de tot el món han sofert alguna forma
d’abús i maltractament.

DIA MUNDIAL
DEL ALZHEIMER
‘El Arte para darle la vuelta
al Alzheimer’, una iniciativa
dedicada a les persones que
pateixen aquesta malaltia i els
seus cuidadors, així com a tot
el col·lectiu de persones grans.
Enguany, l’art ha estat el ﬁl conductor
de la jornada que ha culminat amb l’exposició de l’artista i fotògraf palmesà,
Francesc Llompart, que a través de la
fotografia i l’art, mostra com les persones que pateixen la malaltia poden
viure d’una forma més digne.
Els projectes que l’Organització desenvolupa en aquest àmbit tenen entre
els seus objectius combatre la solitud
i l’aïllament, i s’emmarquen en els programes d’envelliment actiu i saludable,
reforç als cuidadors i familiars, enfocament comunitari i de proximitat, participació social, voluntariat i utilització de
les tecnologies de la informació.

Sabies que la
malaltia afecta a unes
800.000 persones
a Espanya?
I que cada any es
detecten 150.000
casos nous?

Prevenció d’estafes
i robatoris
El ‘Tocomocho’ o ‘La estampita’ són estafes tradicionals que encara,
avui en dia, poden afectar a persones grans o persones dependents.
revenir i evitar que les persones d’edat avançada siguin víctimes de diversos
delictes és un dels objectius que preveu el Pla de seguretat i estratègia amb les
persones grans de la Creu Roja en col·laboració amb el Ministeri de l’Interior.
Amb aquesta ﬁnalitat, diferents oﬁcines de la Creu Roja organitzen xerrades informatives
juntament amb especialistes dels cossos de seguretat (Guardia Civil i Policia Nacional)
per evitar estafes i robatoris entre els col·lectius més susceptibles a patir alguna d’aquestes situacions, com són la gent gran.
Les xerrades estàn emmarcades dins del Projecte Bon Tracte a Persones Majors: Promoció del tracte adequat i protecció enfront del maltractament.
P

Agents de la Policia Nacional ofereixen
recursos per evitar estafes i robatoris.
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Vigilància a les platges i accessibilitat | Illes Balears

A Balears,
61 persones
entre socorristes,
metges, infermers
i conductors formen
part de l’equip
de prevenció i
salvament en
platges
El servei de socorrisme a les platges: més que una garantia de seguretat.

1.542 persones reben assistència a les platges
La major part de les assistències són atencions a persones afectades
per picades d’animals marins, esquinços, luxacions i ferides.
urant la present temporada, la
Creu Roja ha estat present a 16
platges del litoral balear, amb un
desplegament de més de 60 professionals
que han vetllat per la seguretat i la salut
de banyistes i visitants, realitzant més de
9.446 intervencions i 1.542 assistències sanitàries. La major part de les intervencions
han estat relacionades amb ferides i traumatismes lleus, l’exposició excessiva al sol i
patologies prèvies de les persones usuàries
D

que van manifestar símptomes durant la
seva estada a la platja, entre unes altres.
La presència de personal vigilant les platges assegura que el temps de resposta per
oferir l’ajuda necessària a una persona que
està en un situació complicada, sigui menor. Tal és així, que els serveis de vigilància,
salvament i socorrisme en platges són fonamentals per a molts municipis balears. Per a
la Creu Roja és molt important planiﬁcar la
gestió d’aquests serveis de forma adequada

i assignar-li els recursos que mereix, a ﬁ de
garantir la seguretat de les persones i evitar
incidències.
En relació als perfils de les persones ateses, hi ha diferent tipologia. D’una banda,
les persones majors de 65 anys; nins i nines
a causa de ferides, contusions lleus o cops
de calor, persones amb patologies prèvies o
malalties cròniques que es veuen incrementades per factors com l’efecte de les altes
temperatures o la deshidratació.

UN COMPROMÍS AMB ELS MÉS VULNERABLES
El servei de bany adaptat permet a les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda banyar-se al mar.
La Creu Roja treballa en la millora contínua
del servei de socorrisme i salvament que
presta a 16 platges del litoral balear. Per
aquest motiu, també disposa actualment
del servei de bany adaptat a 4 platges.
El servei, disponible a Ferreries (Cala Galdana), Santa Eulària des Riu (Cala Llonga i
platja de Santa Eulària) i a Ciutadella (Cala
Santandria) permet a moltes persones amb
discapacitat gaudir d’un bany al mar, i al mateix temps, ofereix als familiars una ajuda que
permet que tots gaudeixin del seu descans en

les millors condicions possibles. Els dispositius
de bany adaptat consisteix en cadires amfíbies, crosses i armilles salvavides que faciliten el
bany a les persones amb discapacitat, acompanyades de personal de la Creu Roja.

La Creu Roja organitza visites guiades per
diferents itineraris de l’illa.

FES SOCI A UN AMIC, EXPLICA-LI QUÈ FEIM 902 22 22 92
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Cabrera també accessible
Marcabrera i Creu Roja signen un conveni
de col·laboració que fa possible que el Parc
Nacional de Cabrera sigui un espai més
accessible per aquelles persones amb
problemes de mobilitat que ho sol·licitin.
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| Molt a prop dels joves

ASSESSORAMENT
LABORAL PER
ALS JOVES
MENORQUINS
El programa comptarà
amb oficines d’atenció
a Ciutadella i Maó.

Compromesos amb la joventut.

Els nostres joves
transformen la
realitat d’una forma
activa i solidària
Més de 18.600 nins i joves de Balears van participar l’any passat
en els projectes de la secció juvenil de l’entitat.
oincidint amb la commemoració
del Dia Internacional de la Joventut, el passat 12 d’agost, la Creu
Roja Joventut (CRJ) va fer balanç de la
seva activitat durant el 2016. Un any més,
és manté el compromís de l’entitat amb
la població infantil i juvenil a través d’una
tasca solidària i desinteressada.
Tal és així que, la implicació de més 200
voluntaris va permetre, el 2016, donar suport a més de 18.670 nins, nines, adolescents i joves a través dels seus programes.
Per nombre de participants, van tenir especial incidència els programes d’intervenció i inclusió social, amb una participació
que va superar els 13.351 joves, seguit pels
programes de promoció i educació per a la
Salut, amb 4.174 joves participants.
Els darrers anys s’han incrementat els programes d’intervenció i inclusió social, però
destaca el creixement dels programes de
promoció de l’Èxit Escolar amb 312 particiC

pants. Es consoliden també aquelles activitats destinades a l’oci i al temps lliure amb
104 participants en campaments, colònies
urbanes i altres activitats d’estiu. Per altra banda, l’informe presentat mostra com
l’Organització ha apostat per la innovació
amb projectes com la Primera Infància, que
té com objectiu donar suport a les famílies més vulnerables amb menors de 0 a 6
anys al seu càrrec.
Prop de 220 joves voluntaris
Tots els programes de CRJ estan dissenyats per respondre de forma integral a les
necessitats de nins, nines, adolescents i
joves, que participen de forma activa del
seu propi desenvolupament mitjançant
campanyes de prevenció i sensibilització
social, apostant en l’educació per a la salut,
la igualtat entre homes i dones, la sostenibilitat ambiental o la inclusió social dels
col·lectius vulnerables.

La Creu Roja a Menorca continuarà desenvolupant durant dos anys més el Projecte Feina Jove Menorca, un programa
d’orientació i inserció laboral dirigit a joves de 16 a 30 anys, coﬁnançat pel SOIB
i el Fons Social Europeu.
El projecte comptarà amb oficines
d’atenció a Ciutadella i Maó amb l’objectiu d’acostar al mercat laboral als joves menorquins inscrits en el Sistema
Estatal de Garantia Juvenil, amb escassa
qualiﬁcació, formació i/o experiència.
Es pretén respondre així a la necessitat
de millorar les possibilitats d’ocupació
de les persones amb més dificultats,
reforçant les seves capacitats perquè
puguin accedir a un lloc de feina en les
millors condicions.
Amb aquesta ﬁnalitat, tots els joves participants del programa rebran sessions
d’orientació laboral que els permetran
conèixer els recursos i eines necessàries
per a la cerca activa d’ocupació, així com
treballar aquelles competències personals, professionals i tècniques necessàries per a un correcte desenvolupament
laboral. La iniciativa explicarà també
amb un servei d’intermediació laboral
per animar al teixit empresarial menorquí a col·laborar amb el pla d’ocupació
de la Creu Roja a través de la responsabilitat social empresarial.
La iniciativa Feina Jove Menorca
forma part de les actuacions del pla
d’ocupació de la Creu Roja Espanyola
dirigides a donar suport a les persones més vulnerables en el seu camí
cap a l’ocupació.

La formació: clau per a la inserció laboral.
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Crisi refugiats a Europa | Illes Balears

Una crisi que supera fronteres
Des de l’inici del programa al maig de 2016 fins ara, s’ha atès a través dels
diferents programes d’immigració i asil a més de 234 persones a les Balears.
Afavorir l’acolliment i integració de les
persones sol·licitants d’asil a la nostra
societat és l’objectiu del programa de
Persones Refugiades de la Creu Roja. En
aquesta direcció, a les Balears, l’entitat
gestiona el centre d’acollida de persones refugiades, un recurs capacitat per
acollir 50 persones.
Fins ara, el centre ubicat a la Platja de
Palma ha acollit a 109 persones, totes
elles reubicades procedents dels camps
de refugiats de Grècia, Líban, Turquia
i Itàlia. En total però, des de l’inici del
programa el maig de 2016 i fins ara, són
prop de 234 persones les que han sollicitat asil a les Illes Balears i s’han atès
a través dels diferents programes d’immigració i asil.
L’habitatge, una dificultat
per a la integració
La manca d’habitatges a les Balears en
condicions assumibles és una problemàtica que afecta a tota la població,
però que incideix amb major mesura
a aquells col·lectius especialment vulnerables, com són les persones refugiades.La situació del mercat mobiliari
suposa, per tant, una impediment per
continuar endavant amb la fase d’integració d’aquest col·lectiu que, es troben
amb greus dificultats quan han d’abandonar el centre d’acollida, una vegada
superada la fase d’acollida, després
dels sis mesos.

Suport psicosocial als camps de refugiats de Grècia.

Les nacionalitats més comunes
de les persones refugiades són la
veneçolana, ucraïnesa i siriana.
Un 27% són menors d’edat
Camps de refugiats de Grècia
Fora de les nostres fronteres la Creu Roja
a les Illes Balears contribueix econòmicament amb la tasca que desenvolupa la
Creu Roja a Grècia, especialment en els
camps de Skaramagas i Ritsona, prestant

atenció primària, primers auxilis i suport
psicosocial. En els dos camps continuam
treballant en la neteja d’infraestructures
d’aigua i sanejament, desinfecció de zones comunes, reparació de drenatges i
distribució d’articles d’higiene.

Colonya Caixa Pollença subvenciona el
programa de persones refugiades
L’Estalvi Ètic de Colonya destina 15.000 euros per facilitar l’acollida
i la integració dels refugiats sol·licitants d’asil de les Illes Balears.
ls fons concedits, provinents del Fons d’Ajudes i Emergències de l’Estalvi Ètic, es
destinaran a facilitar als usuaris del Programa Global de Protecció Internacional de la
Creu Roja a millorar l’accés a recursos d’aprenentatge d’idioma.
És durant els primers mesos, en la primera etapa d’acollida, que a banda de cobrir les necessitats més bàsiques, el programa preveu un itinerari formatiu per ajudar a les persones refugiades en l’adquisició d’habilitats que facilitin una vida independent, així com l’aprenentatge de
l’idioma amb l’objectiu ﬁnal d’aconseguir la plena autonomia.
E

L’Estalvi Ètic de Colonya, solidari amb les
persones refugiades.

MÉS INFORMACIÓ A WWW.CRUZROJA.ES
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Material
escolar per
començar
el curs
La privació de material
pot dificultar l’inici de
l’escola a molts nins i nines.

Reben material escolar prop
de 6.000 nins i nines

La novena edició de la ‘Vuelta al Cole
Solidària’, impulsada per la Fundació
Solidaritat Carrefour en col·laboració
amb la Creu Roja, es va celebrar a
tots els hipermercats Carrefour de
Mallorca amb la finalitat de reduir
l’impacte que suposa l’adquisició de
material escolar per a les famílies,
amb menors en edat escolar, que pateixen dificultats econòmiques i no
poden fer front a la despesa que suposa l’inici d’un nou curs.
Els centres Carrefour que participen
anualment en aquest programa són
Coll d’en Rabassa, Palma, Porti Pi, Sa
Coma i Son Cotoner. Per la seva banda, més de 75 persones voluntàries
de la Creu Roja han participat en la
iniciativa recollint material escolar
(llapis, retoladors, quaderns, bolígrafs etc.) i sol·licitant la donació
entre els clients dels centres.
En la passada edició de la ‘Vuelta al
Cole Solidària’, en la que van participar 172 centres de tota Espanya,
Fundació Solidaritat Carrefour va
lliurar a la Creu Roja material escolar
per valor de 562.154 euros que van
donar cobertura a més de 18.000
nins en situació de vulnerabilitat de
tota Espanya.
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Horts urbans: nous sistemes de cultiu més
sostenibles i ecològics.

Jornada de presentació dels horts cedits per ASIMA.

Horts urbans ecològics
per a col·lectius vulnerables
La fundació de l’Associació d’Industrials de Mallorca (Asima) cedeix
500 metres quadrats per impulsar horts ecològics amb finalitats socials.
’Associació d’Industrials de Mallorca (ASIMA) cedeix a la Creu
Roja una parcel·la rústica de 500
metres quadrats, amb possibilitats d’ampliació en funció de la demanda, per al
desenvolupament del Projecte Sembrant
salut, destinat a fomentar la integració
social de col·lectius vulnerables.
Sembrant salut és un projecte de la Creu
Roja que converteix espais urbans en
horts eco-socials amb ﬁnalitats terapèutiques per fomentar la integració social
dels seus participants. En els terrenys
L

cedits per ASIMA, es treballaran especialment les relacions intergeneracionals.
D’una banda, les persones majors usuàries del servei seran les responsables de
la cura i manteniment de la seva parcella, i al mateix temps, s’encarregaran
d’oferir visites guiades a grups de nins i
també de joves.
Espais de convivència
Segons Toni Barceló, president de la Creu
Roja, aquest projecte “és una oportunitat per a totes aquelles persones majors

de 60 anys, autònomes, amb ganes de
cuidar un hort per fomentar la seva vida
social amb activitats comunitàries, realitzar un poc d’activitat física, estimular
els sentits o senzillament sentir-se útils,
gestionant un hort eco-social”.
Per al president d’ASIMA, Francisco
Martorell Esteban, aquest “és un projecte molt guapo, impulsat íntegrament
per la Fundació ASIMA fruit de la illusió i l’esforç de molts, especialment
de les empreses associades que ho han
fet possible. Esperam que suposi un allicient per moltes altres”.
La Creu Roja es farà càrrec del manteniment i cura de tots els espais cedits, així
com d’organitzar activitats que fomentin
la participació dels usuaris. Actualment, sis
usuaris s’encarreguen del manteniment de
les parcel·les on ja creixen els primers brots.

‘LET’S CLEAN UP’ A MERCADAL
Jornades Europees de neteja d’espais públics.

Entre els fems predominen els
microplàstics i les llosques.

Els joves del Casal des Mercadal juntament amb els voluntaris ambientals
de la Creu Roja van arreplegar més de
41 quilos de fems del litoral de Cala Tirant.
Totes les activitats de neteja s’han dut a
terme en coordinació amb el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, el Govern dels Illes Balears i els diferents ajuntaments.
Durant tot l’any, s’han sumat també a la
iniciativa mediambiental les oﬁcines de
Ciutadella, Manacor, Felanitx i Palma recollint entre tots, prop de 800 quilos de
fems del litoral.

FES-TE VOLUNTARI I COL·LABORA AMB NOSALTRES 902 22 22 92
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Ajuda legal
a persones
en situació de
vulnerabilitat
El Col·legi d’Advocats i la Creu Roja
signen un conveni de col·laboració.
L’acord preveu que el Col·legi d’Advocats
de les Illes Balears (ICAIB) i la Creu Roja
segueixin col·laborant en l’assessorament
i la formació jurídica del personal tècnic
laboral i voluntari de l’entitat, mitjançant
la programació de sessions formatives
relacionades amb l’àmbit d’actuació de
l’Organització. La formació, de caràcter
gratuït, serà prestada sempre per advocats voluntaris.
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Arturo Bagur, nou
president de l’entitat a Maó
L’oficina de Maó inicia una nova etapa amb el nomenament
del seu nou president, voluntari de l’entitat des de 2014.
l president autonòmic de la Creu
Roja a les Illes Balears, Toni Barceló
Veny, ha nomenat a Arturo Bagur
Mercadal president de l’Assemblea Local
de la Creu Roja a Maó per al període 20172019, atenent així, la proposta realitzada per
tots els Membres del Comitè Local.
El nou president substitueix en el càrrec a
Jesús Benito, que ha estat al capdavant de
l’entitat a Maó durant els darrers cinc anys
(2012 - 2017).
Arturo Bagur (Maó, 1948) tècnic de Farmàcia, va ser batle de l’Ajuntament de
Maó durant el període (1993-2008), senador per Menorca al 2008 i voluntari de
l’Organització des de 2014.

UNA VISITA
MOLT ESPECIAL
Javier Senent, president de
la Creu Roja Espanyola, visita
l’oficina autonòmica de la
Creu Roja a les Illes Balears.

E

Arturo Bagur, al servei de les persones més
desfavorides de Maó.

Al mateix temps, el passat 25 d’abril, a la
darrera reunió del Comitè Local de l’entitat
es van proposar les candidatures de tres
vicepresidents: Vicente Daroca Juanico,
Onofre Janer Sansaloni i Albano Gómez
Mercadal.

Moments de la visita a l’Hospital
de Palma.

‘JOVES I RODES’, UN PROJECTE
PENSAT PER JOVES I PER ALS JOVES
Espais de participació perquè els joves de Manacor puguin expressar les seves inquietuds
i també siguin part activa de la generació de nous espais d’oci saludables a la ciutat.
Joves i Rodes és un projecte pilot que a través de la intervenció comunitària, fomenta
la participació real i activa dels joves en el
coneixement i la transformació de la comunitat on viuen. Els voluntaris de la Creu
Roja han actuat directament a les zones
que ocupen els joves i adolescents, com
són les places, carrers i els espais públics
de la ciutat. A través d’accions informatives i de sensibilització han fomentat actituds saludables i han informat dels rics
associats al consum de drogues. També ha
estat un compromís dels voluntaris, cons-

El programa compta amb un dispositiu
mòbil que recorre la ciutat de Manacor.

cienciar als joves sobre la importància de
qüestionar els esquemes tradicionals de
gènere i masculinitat relacionats amb la
sexualitat, la discriminació i la violència en
tots els seus àmbits.
Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies
al departament de Participació Ciutadana i
Presidència del Consell de Mallorca, i s’ha
treballat en coordinació amb entitats locals
i municipals, així com també amb diferents
associacions juvenils presents en el territori amb l’objectiu de comptar amb la seva
col·laboració i fer feina en xarxa.

COMITÈ AUTONÒMIC DE LA CREU ROJA A LES ILLES BALEARS: C/ ARQUITECTE BENNÀSSAR, 73. 07004 PALMA DE MALLORCA. TEL. 971 29 50 00 FAX 971 75 26 89.
E-MAIL: BALEARES@CRUZROJA.ES. COORDINACIÓ, REDACIÓ I EDICIÓ: CREU ROJA ILLES BALEARS. FOTOGRAFIES: VOLUNTARIAT DE CREU ROJA, OFICINES LOCALS.
EDITA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA. DIRECTORA DE LA REVISTA: OLIVIA ACOSTA.

www.cruzroja.es

Per a qualsevol reclamació en relació a la distribució de la revista, posau-vos en contacte amb la
seu del Comitè Local. La Creu Roja és una publicació plural, respectuosa amb les opinions dels
seus col·laboradors i articulistes, si bé no les comparteix necessàriament.
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